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Referat fra generalforsamling i Denmark Lesotho Network d. 24.03.2012  
 
Dagsorden: 

A) Valg af dirigent og referent 
B) Beretning fra bestyrelsen 
C) Beretning fra arbejdsgrupper 
D) Aflæggelse af regnskab 
E) Indkomne forslag – Et fra bestyrelsen: skal vi fortsætte med DPE? 
F) Vedtagelse af budget 
G) Valg af bestyrelse og revisorer 
H) Eventuelt og evaluering af dagen  

 
Deltagere: 

Helga Højsager, Bodil Højland, Ditlev Krause, Karen Steffensen, Anne Andersen, Anni Pettersson, 
John Knudsen, Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Bodil Mathiasen, Anne-Marie Haslund, Mi-
chael Haslund, Claus Løschenkohl, Peter Rathmann, Hanne Juul Jensen, Sissel Juul Jensen, 
Claus Bo Jensen, Karina Ruby, i alt 18 deltagere  
Generalforsamlingen blev afholdt på Klosterport 4 A, 8000 Århus C  
 
Ad A) Valg af dirigent og referent 

Formand Helga Højsager bød velkommen til generalforsamling 2012 i Denmark Lesotho Network. 
Formanden gennemgik dagens program og tidsplan.  
Bestyrelsen foreslog Bodil Højland som dirigent og Karina Ruby som referent. Der var ingen prote-
ster eller alternative forslag, så begge blev valgt. 
Herefter tog Bodil Højland ordet. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt varslet, de fremmødte havde betalt kontingent, og dermed var forsamlingen beslutnings-
dygtig i overensstemmelse med vedtægterne.  
 
Ad B) Beretning fra bestyrelsen 

Helga Højsager gav et referat af den skriftlige formandsberetning, som deltagerne fik udleveret. 
Året har været præget af projektaktivitet:  
DPE-projektet har været problematisk. Rapporter har været svære at få til tiden, regnskaber har 
været forkerte og over forkerte perioder, og kommunikationen har været besværlig. DLN’s besty-
relse var til møde m. Projektrådgivningen (PR) vedr. det videre forløb, hvad skulle vi gøre? Vi end-
te med at stille krav til DPE om rapporter og regnskab inden udbetaling af 2. rate, og det hjalp. En 
forlængelse af projektet på 3 mdr. blev godkendt, og projektet sluttede d. 30.11.2011.  
RSDA-projektet kører fint, rapporter og regnskaber kommer til tiden. To personer fra RSDA kom-
mer til Danmark i juli på en uges besøg. Måske kommer de tidligere MS-ansatte Palesa og Mako-
koli også. De skal alle inviteres for at kunne søge visum. De kommer og deltager i fejringen af 
DLN’s 10 års jubilæum.  
BAG har fået 12.000 kr. til 3 vandtanke fra DLN’s egne midler. Nu har BAG desuden fået 48.000 
kr. fra Lauridsen Fonden til yderligere 8 vandtanke. Vi vil nu søge om penge til nye forme til byg-
ning af tanke via vores fundraising udvalg (Claus Løschenkohl, Anders Foghsgaard, Jens Sax-
torff).  
Bestyrelsen blev på sidste års generalforsamling udvidet til 6 personer. Det har været godt. På de 
fysiske møder har bestyrelsen kørt dele af Mango-testen på os selv i DLN. Mango-testen indikerer 
hvor sund en NGO er i forhold til økonomi, ledelse, medlemskab m.m. Processen i testen har mere 
betydning end resultatet. Vi vil prøve den på os selv, inden den evt. bruges på partnere i Lesotho.  
Bestyrelsen har holdt 3 fysiske møder og 4 skype-møder i løbet af året.  
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Helga Højsager og Bodil Mathiasen har været på erfaringsudvekslingsmøde i PR, som især hand-
lede om forskellen på fagligt baseret partnerskab og værdibaseret partnerskab, henholdsvis RSDA 
og DPE.  
Lisbet Kristensen og Anne Andersen har været på et kursus, som ikke var relevant. Helga Højsa-
ger og Anders Foghsgaard har været til møde vedr. PR’s fremtid, politisk og økonomisk, inden det 
kommende årsmøde.  
Der blev arrangeret en turistrejse til Lesotho i oktober 2011 ved Lisbet Kristensen. Det gik fint. Tu-
rist-ministeriet i Lesotho vil gerne stille folk til rådighed ved næste rejse. DLN har også fået en DVD 
af ministeren om turisme i Lesotho. Lisbet vil gerne arrangere en ny tur, evt. en økorejse.  
Hjemmesiden styres af Lisbet Kristensen og hendes søn, Andreas. Lumela styres af Anne A. og 
Peter Rathmann. Det kører stabilt. I sidste nr. har kultur- og miljøminister m’e Mannete misforstået 
noget, hvor hun troede, at Helga H. refererede til hende om den politiske situation i Lesotho nu. Vi 
har takket for tilbagemeldingen og forklaret tekstens sammenhæng, hvilket hun efterfølgende har 
accepteret. 
Flygtningeskibet Anton i Svendborg i juli gav en mulighed for at gøre DLN synlig og lidt mere kendt 
i DK. DLN havde en stand i et telt på havnen, som på skift var bemandet af forsk. DLN-
medlemmer. Det gav lidt PR for DLN.  
DLN har ca. 100 medlemmer (som betaler kontingent, og 20-30 som ikke betaler).  
Noget nyt er, at vi kan søge EU-midler.  
Debat og kommentarer til formandsberetningen: 
- Anders Hedegaard: En refleksion går på, at vi værdsætter udvikling omkring demokrati, men i ulandene 

værdsætter de udvikling af gode veje og internet.  

- Claus Løschenkohl: Skal vi overveje nye partnere i Lesotho? Helga svarer, at vi vil overveje at 

spørge LCN, om der er relevante Ngo’er.  

- Anders Hedegaard: vi kan forvente af RSDA, at de kan hjælpe os med at identificere andre 

Ngo’er i Lesotho, som vi kan samarbejde med.  

- Helga H. om den politiske situation i Lesotho: LCD er splittet, der bliver valg i maj, Mosisili er 

upopulær, lederen af ABC er blevet skudt, befolkningen er bekymrede over uroen.  
Formandsberetningen blev godkendt.  

 
Ad C) Beretning fra arbejdsgrupper 

Anne Andersen beretter, at det fortsat er hende, der samler materialet til Lumela.dk. Peter Rath-
mann oversætter det til engelsk; det fungerer fint. Vi har nu fået link på hjemmesiden til en tilsva-
rende norsk venskabsforening.  
Fundraising-gruppen har søgt midler hjem fra Lauridsen Fonden; gruppen består af Claus 
Løschenkohl, Anders Foghsgaard og Jens Saxtorff.  
I marts 2012 deltog 7 DLN-medlemmer i reception hos Lesothos ambassadør Mr. Paramente 
Phamotse, hvor der var optræden v. Baobab-koret, som synger på Sesotho. Bodil M. oplyser at 
også Papaya-koret er gode. Helga havde en gave med til ambassadøren, som blev glemt på et 
hotelværelse, og som nu er forsinket på vej til ambassadøren.  
 
RSDA-gruppen får besøg fra Lesotho i juli, uge 27, af direktøren m’e Thulo og bestyrelsesforman-
den. Karen S. oplyser, at foreløbige forslag går på, at de skal besøge øko-landbrug, Thise Mejeri, 
Landbrugs- og fødevareministeriet på Axelborg, Skejby Food Park, en lokal landboforening m.m. 
RSDA-projektet vil finansiere noget af besøget, men måske må DLN’s kasse spæde til.  
Der skal afholdes en pitso for gæsterne og alle DLN-medlemmer. Pitsoen afholdes d. 7. juli 2012 
på Hvidballegård i Virring. Der blev nedsat et pitso-udvalg bestående af Signe Hedegaard, Anne 
Andersen og Bodil Mathiasen. Som praktiske medhjælpere til madlavning og lignende står Bodil 
Højland og Anne-Marie Haslund til rådighed.  
Bodil M. inviterer Palesa, Helga H. informerer Makokoli om dato for pitso.  
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Ad D) Aflæggelse af regnskab 

Karen Steffensen uddelte og orienterede om regnskabet for 2011. Se bilag. Enkelte poster blev 
forklaret. Årets overskud er 49.854 kr., egenkapitalen er 85.973 kr.  
Claus Løschenkohl (intern revisor) kommenterede, at det er et godt regnskab i år, der er foregået 
gode aktiviteter, højt aktivitetsniveau, der er ved at være et godt flow i regnskab og revision.  
Regnskabet blev godkendt.   
 
Ad E) Indkomne forslag 

Bestyrelsen vil gerne have en diskussion af, hvorvidt vi skal fortsætte samarbejdet med DPE.  
Helga H.: Der er problemer med intern struktur i DPE. Shales kapacitet er ude i marken, i det op-
søgende arbejde, men han magter ikke, formår ikke, det organisatoriske. DPE har officielt en py-
ramide-struktur, men i praksis har de en flad struktur. Det er desuden en meget skrøbelig organisa-
tion. I fald Shale forsvinder, frygter vi kollaps eller langvarig underdrejning af DPE.  
Anders Hedegaard: Kunne DPE overlade det organisatoriske (regnskab, rapportering) til en anden 
organisation? RSDA er f.eks. gode til det organisatoriske.  
Marie fra DPE-gruppen vil gerne overtage ansvaret for projekt-ansøgning og kontakten til Shale. 
Helga H. vil gerne trække sig fra gruppen, men kan evt. stå til rådighed som bagstopper. Bodil M., 
Lisbet Kristensen og Anne A. vil gerne være i projekt-gruppen med Marie. Bodil Højland står lidt til 
rådighed. Helga H. vil give Marie besked. DPE skal oplyses om vores vilje til samarbejde, hvis de-
res organisatoriske struktur bliver bedre. Vi vil evt. gerne hjælpe med det. Hvad foreslår DPE selv?  
 
Ad F) Vedtagelse af budget 

Karen Steffensen redegjorde for det uddelte forslag til budget for 2012.  
Det blev justeret af forsamlingen, og der blev sat 10.000 kr. på som tilskud til Pitso og 3.000 kr. 
som indbetaling fra medlemmer. Budgettet blev vedtaget.  
Kontingentet forbliver uændret 100 kr./år pr. medlem.  
 
Ad G) Valg af bestyrelse og revisorer 

På valg fra bestyrelsen var Karen Steffensen og Anne Andersen. Begge var villige til genvalg. Bo-
dil Mathiasen var også villig til igen at gå ind i bestyrelsen. Der var en ledig plads, så alle 3 blev 
valgt ind. Der er nu 7 bestyrelsesmedlemmer.  
Suppleanter: 1. sup Peter Rathmann og 2. sup Bodil Højland  
Ekstern revisor: vi fortsætter med Kulturrevision.  
Intern revisor: Claus Løschenkohl fortsætter.  
Intern revisorsuppleant: Claus Bo Jensen fortsætter.  
 
Ad H) Evt. 

Anne A.: DLN’s 10-års jubilæum fejres i juli. Peter Rathmann foreslår at han laver artikler til Kriste-
ligt Dagblad om DLN. Der er også valg i Lesotho i maj, også oplagt at skrive noget om. Evt. også 
artikler til bladene UlandsNyt, Samvirke, Delfinen m.fl. Ulla Abildtrup vil lave noget om DLN til P1-
morgen. Peter vil gerne rejse til Lesotho for at dække emnet bedre. Han kan evt. søge midler v. 
Danidas oplysningsmidler, Tips & Lotto, PR’s informationsmidler, og hvis det ikke lykkes, må be-
styrelsen tage stilling til, om DLN vil bidrage til en rejse. Hvis Peter sendes til Lesotho, skal han 
levere et antal artikler til danske medier, der skal laves en kontrakt.  
Helga H.: PR er ved at udvikle et holdningspapir, PR vil have politisk holdning/kommentar til ny 
civilsamfundsstrategi. Dokumentation og information skal være en væsentlig del.  
Vi bør rekruttere unge medlemmer til DLN, hvis foreningen skal leve og udvikle sig fremover. Har vi 
stadig en facebook-gruppe?  



 4 

Karina R.: Der er både betalende og ikke-betalende medlemmer i DLN, gør det noget? Nogle af de 
ikke-betalende medlemmer yder noget arbejde for DLN og er derfor kontingentfrie. Der sendes 
rykker ud til folk, som ikke har betalt, og når de i flere år ikke har betalt kontingent, bliver de slettet 
fra medlemslisten. Det fungerer tilsyneladende fint med ca. 100 betalende og 30 gratister.  
Evaluering af dagen: Mange havde svært ved at finde parkering, og det er dyrt at parkere midt i 
Århus. Samsøgades Skole i nærheden kan anbefales som gratis p-plads, i Ny Munkegade. Måske 
bør DLN skifte mellem øst og vest i landet eller give tilskud til deltagere med lang rejse til general-
forsamling. Det kan overvejes.  
 
Dirigenten kunne herefter takke for en vellykket generalforsamling, og takke for god ro og orden.  
Helga Højsager takkede alle for deres bidrag til dagens forløb. Derefter serverede John og Bodil H. 
en herlig suppe.  
 
 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Formand: Helga Højsager 
Næstform.: Anne Andersen 
Kasserer: Karen Steffensen 
Sekretær: Karina Ruby 
Medlem: Lisbet Kristensen 
Medlem:  John Dahl Knudsen  
Medlem:  Bodil Mathiasen  
 
 
Referent: Karina Ruby   
 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den ___16.04.2012_________ 
 
Påtegnelse af dirigent: 
 
 
____________________________________ 

 

 

 

 

Bilag: 

- Regnskab 2011  

- Budget 2012  

- Formandsberetning  
 
 
 

 


